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  מורים / מנהלים שלא ביקשו סליחה מאף תלמיד או עמית

למצוינות אישית בהוראה
כתבה: טובה בן-ארי

 
זהו את זמן התפנית הראויה למורים ו/ או מנהלים, במיוחד כאשר:

.1

    2. מורים / מנהלים שופטים כל העת את התלמידים

    3. מורים / מנהלים שאינם "מתרגמים" משוב לעשייה חינוכית

    4. מורים / מנהלים משחזרים בפני התלמידים - מעשי שובבות שטעו בעבר

    5. מורים / מנהלים מערערים או דוחים עשייה של מורים או עמיתים אחרים

    6. מורים / מנהלים מצפים מתלמידים רק לתת ולא לצפות לקבל

    7. מורים / מנהלים הדורשים מתלמידים לבצע את רצונותיהם ובחירתם, ללא התחשבות בבחירת      

     התלמידים או ברצונותיהם

    8. מורים / מנהלים החושפים סודות של תלמידים או עמיתים

    9. מורים / מנהלים שקשה להם להפריד בין ה"אני" האישי ל"אני" המקצועי

   10. מורים / מנהלים המחליטים החלטות עבור התלמידים מבלי לשאול את דעתם

   11. מורים / מנהלים המוצאים בכל עשייה של אחר את הדברים השליליים

   12. מורים / מנהלים הצוחקים על דברי תלמידים 

 

לאימון אישי של מורים...:

    1. מורים / מנהלים השואפים להיות דוגמא אישית, מודליג לחיקוי אצל תלמידים ועמיתים

   2.  מורים / מנהלים מחייכים... מנסים להבין... משתפים את התלמידים

   3. מורים / מנהלים קשובים לצרכים שונים של תלמידים ועמיתים

   4. מורים / מנהלים היודעים לסלוח ולבקש סליחה

   5. מורי / מנהלים ם המאמינים ביכולות המקצועיות של עצמם

   6. מורים / מנהלים נאמנים לעמיתים ולתלמידים שלהם

   7. מורים / מנהלים מאמינים שהתלמידים רוצים ללמוד

   8. מורים / מנהלים המשתפים תלמידים ו/או עמיתים בקבלת החלטות

   9. מורים / מנהלים המציבים לתלמידים מדרג של משימות בהתאם ליכולות ולרצונות שלהם

  10. מורים / מנהלים הרואים בכל מכשול אירוע זמני ומדריכים את התלמידים כיצד לחוות הצלחה

  11. מורים / מנהלים המנסים להגשים חלומות של תלמידים לא רק במסגרת ביה"ס

  12. מורים / מנהלים המדריכים את התלמידים להיות "ראש גדול"
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  13. מורים / מנהלים המקבלים את התלמידים כפי שהם, יודעים למצוא את הנקודות החיוביות בכל אחד   

  מהם

  14. מורים / מנהלים מקשיבים, מתייחסים לדברי התלמידים, מתחשבים בדעתם

  15. מורים / מנהלים הנותנים לתלמידים מרחב חשיבה לו הם זקוקים

  16. מורים / מנהלים המטפחים הדדיות ביחסים בחדרי מורים ובינם לבין תלמידים

  17. מורים / מנהלים הבודקים את עצמם, מודים על טעויותיהם ולומדים מהם

  18. מורים / מנהלים המציבים סטנדרטים גבוהים להתנהגויות המחזקות נתינה ועזרה לזולת

  19. מורים / מנהלים אשר יודעים לפרוץ בצחוק על עצמם ובבכי על אחרים

 20. מורים / מנהלים המכבדים זמני מפגש עם תלמידים, הורים ועמיתים

 21. מורים / מנהלים המקיימים את המחויבויות שלקחו על עצמם

 22. מורים / מנהלים יכולים לקבוע כללים וערכים עבור תלמידים כדי למנוע מהם מעשים העלולים לפגוע

בה

 23. מורים / מנהלים המשתפים בידע, בעשייה ובפרסום האירועים שנעשים בצוותא (מורים, הורים

ותלמידים)

 24. מורים / מנהלים נותנים הרגשה טובה לתלמידים ולמורים בצוות כאל אנשים רצויים, נחשבים ואהובים

 25. מורים / מנהלים המכבדים החלטות והסכמות שנקבעים יחד עם עמיתים, תלמידים והורים

 26. מורים / מנהלים היודעים להעניק הערכה ולומר תודה

 

 


